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Циљ пројектног задатка је иницирање аналитичког размишљања, развијања способности 
сагледавања, као и препознавања карактера и особености предложене локације. Посебан 
акценaт је на унапређењу простора и његових квалитета кроз пројектовање препознатих и 
иновативних садржаја, са циљем проширења не само спортске, едукативне и пратеће 
делатности, већ и презентације и популаризације појединих спортских дисциплина. 
Пројектовани садржаји на локацији - акваторијум, борилишта, простори едукације и 
окупљања, третирани кроз савремени тренд архитектонског обликовања, требало би да 
представљају основни циљ на предметном задатку.

ЕДУКАЦИЈА И ВОДА - Академија спорта, Ада Циганлија

арх. Горан Војводић, ванредни професор
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предавања, дискусија, студија случаја,  рад у студију, истраживање кроз пројекат, презентације

Dudek, Mark. A design manual. Schools and Kindergartens. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 
2007.  
Bajlon, Mate. Škole. Beograd: Građevinska knjiga, 1972. 
Yee, Roger. Educational Environments. New York: Visual Reference Publications, 2002. 
Curtis, Eleanor. School Builders. Great Britain: Wiley-Acadewmy, 2003. 
Hertzberger, Herman. Space and Learning. Lessons in Architecture 3. Rotterdam: 010 Publisher, 
2008. 
* Додатна литература биће препоручена студентима појединачно у односу на предмет 
истраживања и интересовање студента.
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Милица Дукић, Б.арх. (студент МАСА)

арх. Ивана Ракоњац, асистент

Наглашена потреба за трансфером знања, технологија, иновативних принципа и примене 
стручних стандарда присутна је у свим сферама људског делања, па и у друштвеној 
надградњи - спорту (и спортској рекреацији). 
 
Вода је заједнички именитељ врло широкој и распрострањеној палети спортова 
такмичарских, рекреативних, егзибиционих, Олимпијских, Параолимпијских...( преко 27). 
Међутим, не може се третирати есенцијалним и у највећој мери довољним субјектом, већ је 
потребна физичка надградња - објектима, инфраструктуром али и перманентном 
едукацијом како спортиста, тако и тренерског, судијског, менаџерског и медицинског кадра. 
 
Користећи се карактером и бонитетом затечене инфраструктуре, анализом морфологије 
терена као и препознавањем недостајућих садржаја потребно је креирати „комплекс 
на/поред воде“. Понудом, комплекс Академије би омогућио, не само квалитетну потпору у 
тренажном и такмичарском сегменту, адекватну стручну и струковну едукацију, већ би био и 
релевантан чинилац унапређења саме локације. Самим тим представљао би и друштвену 
добит ширег значаја. У складу са тенденцијама савременог друштва, Академија спорта би 
требало да има за циљ развијање модерног и ефикасног (применљивог) програма стручног 
оспособљавања и усавршавања. 



РАзуМЕвАњЕ АРхитЕктоНСкЕ ПРофЕСијЕ и улогЕ АРхитЕктЕ у дРуштву, ПоСЕБНо у ПРиПРЕМи 
ПРојЕкАтА који узиМАју у оБзиР СоЦијАлНЕ фАктоРЕ.
Студент ће имати разумевање о:
1. природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката, 

ивођачима грађевинских радова, професионалним сарадницима и ширем друштву;
2. улози архитекте у пројектантском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући важност текућих метода и 

трендова у обликовању грађене средине;
3. могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице.
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РАзуМЕвАњЕ МЕтодА иСтРАживАњА и ПРиПРЕМЕ ПРојЕктНих зАдАтАкА зА АРхитЕктоНСки 
ПРојЕкАт.
Студент ће имати разумевање о:
1. потреби да се критички испитају примери који су  функционално, организационо и технолошки релевантни за 

постављени пројектни задатак;
2. потреби да се процене и припреме пројектни задаци различитих размера и типологија, да се дефинишу захтеви 

клијента и корисника и њихова прилагодљивост локацији и контексту;
3. доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода 

потребних за припрему задатка.
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РАзуМЕвАњЕ коНСтРуктивНих СиСтЕМА, гРАђЕвиНСкЕ и коНСтРуктоРкСЕ ПРоБлЕМАтикЕ 
РЕлЕвАНтНЕ зА АРхитЕктоНСко ПРојЕктовАњЕ. 
Студент ће имати разумевање о:
1. истраживању, критичкој процени и избору алтернативног конструктивног, грађевинског решења, као и решења 

материјализације у складу са архитектонским пројектом;
2. стратегијама за изградњу објеката и способности да се интегрише знање о конструктивним принципима и 

грађевинским техникама;
3. физичким особинама и карактеристикама грађевинских материјала, компонената и системима, као и утицајима ових 

одлука на животну средину.
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АдЕквАтНо зНАњЕ о физичкиМ ПРоБлЕМиМА, тЕхНологијАМА и фуНкЦији оБјЕктА у Циљу 
оБЕзБЕђЕњА уНутРАшњЕг коМфоРА и зАштићЕНоСти. 
Студент ће имати знање о:
1. принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената;
2. системима за постизање комфора околине према  принципима одрживог развоја;
3. стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката (водовод и канализација, електроинсталције и 

друго) и способности да се оне интегришу у архитектонски пројекат.
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РАзуМЕвАњЕ одНоСА изМЕђу човЕкА и оБјЕкАтА и изМЕђу оБјЕкАтА и њиховог окРужЕњА, и 
ПотРЕБЕ дА СЕ оБјЕкАт и ПРоСтоРи изМЕђу одНоСЕ ПРЕМА људСкиМ ПотРЕБАМА и МЕРи. 
Студент ће имати разумевање о:
1. потребама и тежњама корисника објеката;
2. утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања;
3. начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте.
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АдЕквАтНо зНАњЕ о уРБАНиСтичкоМ ПРојЕктовАњу, ПлАНиРАњу и вЕштиНАМА укључЕНиМ у 
ПлАНСки ПРоЦЕС.
Студент ће имати знање о:
1. теоријама урбанистичког пројектовања и планирању заједница;
2. утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено изграђену средину;
3. актуелној планској политици и законодавству којима се контролише изградња, укључујући и социјалне, економске и 

аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја.

4

зНАњЕ о ликовНиМ уМЕтНоСтиМА кАо утиЦАјНиМ зА квАлитЕт АРхитЕктоНСког ПРојЕктА. 
Студент ће имати знање о:
1. томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат;
2. креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру;
3. креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и 

репрезентације.

3

СПоСоБНоСт изРАдЕ АРхитЕктоНСких ПРојЕкАтА који зАдовољАвАју ЕСтЕтСкЕ и тЕхНичкЕ 
зАхтЕвЕ.
Студент ће имати способност да:
1. припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима, 

користећи низ медија (техника), а одговарајући на дати задатак;
2. разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве 

који се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта;
3. развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте 

објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника.

АдЕквАтНо зНАњЕ иСтоРијЕ и тЕоРијЕ АРхитЕктуРЕ и СРодНих уМЕтНоСти, тЕхНологијА и 
дРуштвЕНих НАукА. 
Студент ће имати знање о:
1. културној, друштвеној и интелектуалној историји, теорији и технологијама које су од значаја за пројектовање 

објеката;
2. утицају историје и теорије на просторне, друштвене и технолошке аспекте архитектуре;
3. примени одговарајућих теоријских концепата током пројектовања у студију, показујући промишљени и критички 

приступ.
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2

исходи

■



унети све облике 
оцењивања обухваћене 
предиспитним обавезама 
и завршним испитом. 
у структури укупне оцене 
на предмету предиспитне 
обавезе се вреднују са 
најмање 30, а највише 70 
поена. укупан број поена 
је 100.

предиспитне обавезе завршни испит40 60

10АктивНоСт токоМ СЕМЕСтРА

АдЕквАтНо зНАњЕ о ПРоизводњи, оРгАНизАЦији, РЕгулАтиви и ПРоЦЕдуРАМА којиМА СЕ 
ПРојЕкАт СПРоводи у изгРАђЕНи оБјЕкАт или ПлАН иНтЕгРишЕ у ЦЕлокуПНи ПлАНСки СиСтЕМ.
Студент ће имати знање о:
1. основним правним, професионалним и законским одговорностима архитекте, о организацији, правилима и 

процедурама које се користе у преговарању и одобравању архитектонских пројеката, укључујући земљишне законе, 
контролу и правила изградње и прописе о здрављу и безбедности;

2. Професионалним међу-односима појединаца и организација које учествују у набављању и изради архитектонских 
пројеката и како су они дефинисини у уговорним и организационим структурама;

3. основним теоријама управљања и принципима пословања који се односе на вођење архитектонског пројекта и 
праксе, препознавајући текуће и надолазеће трендове у грађевинској индустрији.
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колоквијуМ 1

колоквијуМ 1

иНтЕРПРЕтАЦијА

коНЦЕПт

РАзРАдА

ПРЕзЕНтАЦијА

15

15

15

15

20

10

остали исходи

НЕоПходНЕ ПРојЕктАНтСкЕ вЕштиНЕ кАко Би СЕ иСПуНили зАхтЕви коРиСНикА у оквиРиМА 
фиНАНСкијСких огРАНичЕњА и гРАђЕвиНСких ПРоПиСА. 
Студент ће имати вештине да:
1. критички испита финансијске факторе у зависности од могуће типологије објекта, конструктивног система и избора 

спецификација и њихов утицај на архитектонски пројекат;
2. разуме механизме контролисања трошкова током израде пројекта;
3. изради пројекат који ће испуњавати услове корисника и бити у складу са правном регулативом, одговарајућим 

стандардима перформанси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбедношћу корисника.
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оцењивање

термински план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

недеља опис тематских јединица

13

14

15

датум

29.09. / 02.10

06.10. / 09.10.

13.10. / 16.10

20.10. / 23.10.

27.10. / 30.10.

03.11. / 06.11

10.11. / 13.11.

17.11. / 20.11.

24.11. / 27.11.

01.12. / 04.12. 

08.12. / 11.12.

15.12. / 18.12.

22.12. / 25.12. 

29.12. / 01.01. 

12.01. / 15.01.

Упознавање са задатком – тематски и просторни оквир 
Анализа задатка, обилазак локације

Анализе, презентација и дискусија

Импресија, идеја, концепт

Програм и садржај / Сложеност и слојевитост програмског оквира, савремени тренутак, идентитет...

Концепт целине 

Провера концепта / Колоквијум 1 

Разрада структуре 

Разрада структуре / Студија обликовног концепта објекта

Архитектонски склоп  / Презентација и образложење

Разрада пројекта

Разрада пројекта

Разрада пројекта

Колоквијум 2 / Идејно решење / Графички прилози и модел

Разрада - детаљ 

Финализација пројекта / Визуелизација - продукција / Презентација идејног решења 




